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I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2020 

1. Quản lý đoàn ra, đoàn vào, lễ tân, khánh tiết 

a) Đoàn vào 

- Có 06 đoàn khách quốc tế (65 lượt người) đến thành phố thăm và làm 

việc), với nội dung chủ yếu là trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội, môi trường 

đầu tư, xúc tiến thỏa thuận hợp tác, tài trợ dự án, đào tạo và giao lưu văn hóa, 

trong đó: 

+  ãnh đạo thành phố tiếp và làm việc với 04 đoàn (59 lượt người).  

+ Sở Ngoại v  tiếp và làm việc với 01 đoàn (03 lượt người). 

+ Các cơ quan trên địa bàn thành phố tiếp và làm việc với 01 đoàn (03 

lượt người). 

- Giải quyết 01 hồ sơ thị thực, nhập cảnh và đoàn vào làm việc, giao lưu 

các ngành.  ũy kế 9 tháng đầu năm giải quyết 09 hồ sơ. 

- Trình Ban Cán sự Đảng UBND thành phố trình Thành ủy Hướng dẫn 

của Thành ủy về quản lý đoàn vào. 

b) Đoàn ra 

- Cho ý kiến về 01 trường hợp đi đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài; xử lý 

01 hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian tại Nhật Bản cho 01 viên chức trường THCS 

Tây Sơn. 

- Đề nghị C c  ãnh sự - Bộ Ngoại giao hỗ trợ giải quyết kiến nghị về 

chính sách thị thực, xuất nhập cảnh, thu hút khách của thành phố Đà Nẵng. 

c)  ễ tân, khánh tiết 

- Triển khai in Sổ tay  ễ tân Ngoại giao; nhận bàn giao quà tặng đối ngoại 

và hoàn tất hồ sơ thanh toán; đề xuất mua một số d ng c  lễ tân. 

- Đề xuất chúc mừng Quốc khánh các nước. 
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- Tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Bí thư Thành ủy Đà 

Nẵng gửi thư chúc mừng một số tỉnh Nam, Trung  ào tổ chức thành công đại 

hội đảng bộ tỉnh.  

2. C n  tác n oại  iao kinh tế 

- Gửi thư đến các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam và các địa 

phương có quan hệ hữu nghị, hợp tác tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ 

nhằm xúc tiến du lịch và kêu gọi các dự án thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch; 

gửi thư đến các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài (Đức, Na Uy, Phần 

 an, Th y Điển, Úc, Hà  an, Hoa Kỳ) và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cung 

cấp thông tin về kế hoạch phát triển bền vững kinh tế biển của Đà Nẵng và đề 

nghị giới thiệu đối tác quan tâm. 

- Góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Hiệp định 

Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và dự thảo Đề án phát triển kinh tế 

ban đêm tại thành phố Đà Nẵng. Tham gia ý kiến về việc triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các v  việc 

tranh chấp đầu tư quốc tế; cho ý kiến về đề xuất các dự án cơ hội ODA năm 

2020 theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Tổng hợp, báo cáo hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại 6 tháng đầu 

năm 2020, đánh giá việc thực hiện các đề án, kế hoạch về đối ngoại và kinh tế 

đối ngoại
1
. 

 3. Công tác vận độn  viện trợ phi chính phủ nước n oài (PCPNN)  

Tính đến ngày 11/9/2020, toàn thành phố vận động được 29 dự án viện 

trợ PCPNN với tổng kinh phí cam kết hơn 62,2 tỉ đồng. Trong đó Sở Ngoại v  

vận động 07 dự án với tổng kinh phí cam kết hơn 7,2 tỉ đồng. 

a) Công tác vận động, xúc tiến viện trợ 

- Triển khai công tác viết và hiệu đính dự án. Phối hợp, vận động các tổ 

chức PCPNN xây dựng đề xuất dự án hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; vận động SCI (Anh) tài trợ 03 gói hỗ trợ 

khẩn cấp khắc ph c hậu quả Covid-19; cung cấp thông tin cho Đại sứ quán Việt 

Nam tại Hoa Kỳ về nhu cầu của Đà Nẵng trong phòng, chống dịch.  

- Thư gửi các tổ chức Dariu, VVOB, AMPA, Stichting Agriterra cập nhật 

tiến độ các dự án tiềm năng và đề nghị tiếp t c mở rộng hợp tác; phối hợp 

                                                 
1
 Đề án tổng thể công tác Ngoại giao kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết 

định số 9609/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND thành phố; Chương trình hành động đến năm 2022 phát 

huy thành công Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND thành phố; 

Kế hoạch số 4547/KH-UBND ngày 04/7/2019 của UBND thành phố triển khai Định hướng hành động công tác 

đối ngoại địa phương giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Kế hoạch số 8816/KH-UBND 

ngày 27/12/2019 của UBND thành phố triển khai Chương trình số 32-CTr/TU ngày 19/11/2019 của Thành ủy 

Đà Nẵng thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng 

tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. 
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UBND huyện Hòa Vang nộp đề xuất dự án quy mô nhỏ đến Tổng  ãnh sự quán 

Đức; phối hợp Sở  ao động Thương binh và Xã hội tham mưu UBND thành 

phố về việc thành phố Đà Nẵng tham gia Sáng kiến Thành phố thân thiện với trẻ 

em (CFCI) và thông qua Khung đối tác về CFCI giai đoạn 2020 - 2021 với 

UNICEF Việt Nam. 

- Ký kết Ph  l c gia hạn thời gian thực hiện đối với dự án Bảo vệ trẻ em 

và thanh thiếu niên khỏi nguy cơ xâm hại tình d c trên môi trường mạng với tổ 

chức WVI. 

 b) Công tác quản lý 

 - Hiện có 188 tổ chức PCPNN có quan hệ viện trợ với thành phố Đà 

Nẵng, trong đó 129 tổ chức có địa bàn đăng ký hoạt động tại Đà Nẵng (02 tổ 

chức có văn phòng đại diện; 08 tổ chức có văn phòng dự án; 18 tổ chức có địa 

chỉ liên lạc tại Đà Nẵng; còn lại là các tổ chức hoạt động không thường xuyên).  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tham 

mưu UBND thành phố cho ý kiến 08 hồ sơ về cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung các 

loại giấy đăng ký, tăng 01 hồ sơ (14,3%) so với cùng kỳ năm 2019; 03 hồ sơ tiếp 

nhận hoặc cho ý kiến về việc tiếp nhận chuyên gia, tình nguyện viên đến làm 

việc tại Đà Nẵng, giảm 04 hồ sơ (57%) so với cùng kỳ năm 2019; thẩm định, 

cho ý kiến tiếp nhận 11 chương trình/dự án, tăng 03 chương trình/dự án (37,5%) 

so với cùng kỳ năm 2019. 

 - Báo cáo tình hình viện trợ PCPNN trên địa bàn thành phố trong 6 tháng 

đầu năm 2020.  

4. C n  tác lãnh sự, quản lý các c  quan lãnh sự nước n oài 

a) Công tác lãnh sự, quản lý lao động thuộc các tổ chức nước ngoài 

- Xử lý 07 hồ sơ ABTC, giảm 13 hồ sơ (65%) so với cùng kỳ năm 2019. 

 ũy kế 9 tháng đầu năm giải quyết 21 hồ sơ. 

- Phối hợp xử lý 14 v  việc có yếu tố nước ngoài liên quan đến tử vong, 

tai nạn, điều trị tại cơ sở y tế địa phương, mất cắp, khiếu nại, lang thang xin ăn, 

hình sự, vi phạm pháp luật, phòng chống dịch Covid-19, giảm 13 v  việc 

(48,1%) so với cùng kỳ năm 2019, đặc biệt là các v  án: “Vi phạm quy định về 

nhập cảnh vào Việt Nam”, “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam”.  ũy kế 9 

tháng đầu năm phối hợp xử lý 57 v  việc. 

- Góp ý dự thảo Quy chế phối hợp về công tác phiên dịch các v  án, v  

việc có yếu tố nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Trong quý III năm 2020, thực hiện thủ t c tuyển chọn giới thiệu 20 lượt 
người lao động làm việc cho 16 tổ chức, cá nhân nước ngoài, cơ quan lãnh sự tại 
thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên, trong đó có 03 người 
lao động được tuyển d ng vào làm việc tại Văn phòng  ãnh sự Nhật Bản; phối 
hợp với cơ quan an ninh thẩm tra, xác minh lý lịch và chấp thuận quản lý 14 lao 
động mới vào làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài.  ũy kế 9 tháng đã 
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phối hợp với cơ quan an ninh thẩm tra, xác minh lý lịch và chấp thuận quản lý 
116 lao động mới vào làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài; thẩm tra lý 
lịch 21 ứng viên trước khi giới thiệu cho Văn phòng  ãnh sự Nhật Bản và Tổng 
 ãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng. 

- Thực hiện công tác quản lý nhân sự đối với 1.013 lao động Việt Nam 
làm việc cho 75 tổ chức, cá nhân nước ngoài tại khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên và 05 cơ quan lãnh sự tại thành phố Đà Nẵng. 

b) Công tác quản lý các cơ quan lãnh sự nước ngoài 

- Trong quý III, đã xử lý 12 hồ sơ (trong đó có 08 hồ sơ một cửa) về cấp 

mới hoặc gia hạn chứng minh thư, thẻ tạm trú, cấp mới sổ mua hàng miễn thuế, 

gia hạn giấy phép lái xe, nhập hàng hóa v.v. cho các tổng lãnh sự quán. 

- Đề nghị Công an thành phố bảo đảm an ninh cho Tổng  ãnh sự quán 

Nga nhân dịp tổ chức bỏ phiếu ủng hộ sửa đổi Hiến pháp; hỗ trợ Tổng  ãnh sự 

Hàn Quốc tại Đà Nẵng sắp xếp các buổi làm việc với các sở, ngành thành phố. 

- Đề nghị C c  ễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin hỗ trợ 

điều tra xe ô tô cá nhân của nguyên Bí thư thứ ba Tổng  ãnh sự quán Lào (giai 

đoạn 2014 - 2018), và cấp bổ sung sổ mua hàng miễn thuế. 

5. C n  tác n oại  iao văn hóa 

- Báo cáo UBND thành phố về việc tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 

thứ 36 theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội; tham mưu UBND thành phố có văn 

bản thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Phối hợp Sở Du lịch mời đại diện các cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế 

tại Đà Nẵng tham dự Khai mạc  ễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng 2020 ( ễ hội đã hoãn 

do dịch Covid-19). 

- Triển khai các công tác liên quan đến tổng kết 10 năm triển khai Chiến 

lược Ngoại giao văn hóa của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19, Sở đã có công văn đề xuất UBND thành phố tạm hoãn tổ chức 

các hoạt động. 

6. C n  tác th n  tin, tuyên truyền đối n oại và quản lý phóng viên 

báo chí nước n oài 

- Tiếp nhận và gửi đăng tin, bài trên website Sở và kết hợp đăng trên trang 

facebook Connecting Da Nang Worldwide; báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng 

đầu năm của Trang Thông tin điện tử Sở gửi Cổng Thông tin điện tử thành phố. 

Tính đến ngày 11/9/2020, toàn Sở có 112 tin viết (72 tin tiếng Việt, 40 tin tiếng 

Anh), 17 tin sưu tầm, 06 bài viết. 

- Báo cáo kết quả công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2020 và 

tác động của dịch bệnh Covid-19 đến công tác thông tin đối ngoại gửi Ban 

Tuyên giáo Thành ủy. 

- Xây dựng đề cương Bản tin Đối ngoại số 30. 
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- Hỗ trợ Báo Thế giới và Việt Nam xuất bản đặc san Kỷ niệm 25 năm 

quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. 

- Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện một số văn bản chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực thông tin đối ngoại giai đoạn 2018 - 2020. 

7. Quan hệ h u n h  và hợp tác  i a thành phố với các đ a phư n , 

t  ch c trên thế  iới và c n  tác đối n oại nhân dân 

a) Hợp tác với các nước 

- Với Hàn Quốc: Góp ý và tham dự lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ giữa 

UBND huyện Hòa Vang và Quỹ Toàn cầu hóa Nông thôn mới Saemaul Hàn 

Quốc; tham mưu lãnh đạo thành phố có bài viết chúc mừng 10 năm thành lập 

thành phố Changwon và thư chia buồn với thành phố Seoul; trả lời Sở Kế hoạch 

và Đầu tư về chủ trương tiếp nhận viện trợ sách của thành phố Changwon; trao 

đổi với thành phố Changwon về kế hoạch viện trợ khẩu trang y tế của thành phố 

Đà Nẵng cho các địa phương kết nghĩa; thông báo Chương trình phát triển hành 

chính địa phương đến các sở, ban, ngành theo thư mời của thành phố Daegu. 

- Với Trung Quốc: Thư chia sẻ tình hình lũ l t tại Thành Đô và Côn 

Minh; báo cáo UBND thành phố và xử lý các vấn đề, thủ t c liên quan đến việc 

thành phố Quảng Châu viện trợ vật tư y tế cho Đà Nẵng. 

- Với  ào: Dự thảo Quy trình Tuyển chọn và Tiếp nhận lưu học sinh  ào 

theo diện học bổng do thành phố Đà Nẵng cấp; cung cấp thông tin cho Tổng 

 ãnh sự quán  ào về tiếp nhận lưu học sinh  ào nhập học sau thời gian cách ly 

Covid-19; đề xuất UBND thành phố trả lời UBND tỉnh Quảng Trị về việc tạm 

thời chưa tiếp nhận sinh viên nước ngoài trở lại học do tình hình dịch Covid-19; 

trao đổi với Tổng  ãnh sự quán  ào và tham mưu UBND thành phố về việc điều 

chỉnh giáo viên dạy tiếng Việt tại các trung tâm tiếng Việt tại các tỉnh Nam và 

Trung Lào theo đề nghị của C c 11 (thuộc Tổng c c II, Bộ Quốc phòng); báo 

cáo UBND thành phố về việc tỉnh Champasak đề nghị hỗ trợ các dự án chỉnh 

trang đô thị tại thành phố Pakse nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Champasak lần thứ VIII và trả lời cho phía bạn. 

- Với các nước khác: Tham mưu UBND thành phố đề nghị Bộ Ngoại giao 

đưa chương trình ký kết Bản Ghi nhớ Đà Nẵng - Khon Kaen (Thái Lan) vào 

cuộc họp nội các giữa hai nước vào tháng 12/2020; tổ chức buổi làm việc trực 

tuyến giữa lãnh đạo Sở và một số sở, ban, ngành với thành phố Salo (Phần  an) 

về dự án thành lập Văn phòng điều phối tại Đà Nẵng; báo cáo UBND thành phố 

về việc cộng đồng người Việt tại miền bắc Ý vận động quỹ ủng hộ cho thành 

phố Đà Nẵng trong việc chống dịch Covid-19 và hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng tiếp 

nhận tiền ủng hộ; trao đổi với thành phố Gold Coast (Úc) về cách thức kết nối 

hợp tác giữa các cơ quan của hai bên và cung cấp hình ảnh quảng bá Đà Nẵng. 
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b) Hợp tác với các tổ chức quốc tế 

- Cung cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin về các hoạt động 

giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ph c v  xây dựng BUR3 của Việt Nam cho 

UNFCCC.  

- Hỗ trợ Sở Thông tin và Truyền thông tham dự Hội nghị “Thành phố 

thông minh” của CityNet theo hình thức trực tuyến; tham mưu UBND thành phố 

tham gia dự án “Vì m c tiêu phát triển bền vững thứ 7 tại địa phương ở khu vực 

Đông Nam Á” của CityNet. 

- Phối hợp các sở, ban, ngành cung cấp thông tin theo các câu hỏi của 

UNESCAP liên quan đến dự án Triển khai M c tiêu Phát triển bền vững thứ 27 

tại Đà Nẵng. 

8. C n  tác biên  iới lãnh th , hợp tác quốc phòn   

- Điểm tin tình hình Biển Đông. 

- Báo cáo UBND thành phố về việc phối hợp tổ chức Hội thảo quốc gia 

về Biển Đông lần thứ 4 (Hội thảo bị hoãn do tình hình dịch Covid -19 diễn biến 

phức tạp tại Đà Nẵng). 

- Báo cáo Chủ tịch UBND thành phố về thư của Tổng  ãnh sự Hoa Kỳ tại 

TP.HCM thông báo về những thay đổi trong chính sách của Hoa Kỳ đối với 

Biển Đông; biên dịch thông cáo báo chí của Ngoại trưởng Hoa Kỳ và bài phát 

biểu của Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về Biển Đông. 

- Dự thảo bài viết của lãnh đạo UBND thành phố về công tác bảo vệ chủ 

quyền biển đảo của thành phố nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Ủy ban Biên giới 

quốc gia - Bộ Ngoại giao. 

9. C n  tác N ười Việt Nam ở nước n oài (NVNONN) 

- Tổng hợp thông tin, nhu cầu hợp tác với chuyên gia, trí thức NVNONN; 

tình hình đầu tư, kinh doanh của NVNONN và các kiến nghị, đề xuất nâng cao 

hiệu quả hợp tác, đầu tư với doanh nghiệp NVNONN; đề nghị Ủy ban Nhà nước 

về NVNONN hỗ trợ, kết nối hợp tác với chuyên gia, trí thức và doanh nghiệp 

NVNONN; thư gửi một số cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài 

đề nghị hỗ trợ công tác NVNONN. 

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 87/2014/NĐ-CP của Chính 

phủ và Quyết định số 7039/QĐ-UBND của UBND thành phố năm 2019; báo 

cáo các nội dung liên quan đến đội ngũ trí thức là NVNONN ph c v  xây dựng 

Đề án “Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 - 2030”. 

10. C n  tác dân chủ, nhân quyền, t n  iáo; bảo hộ c n  dân  

a) Công tác dân chủ, nhân quyền, tôn giáo 

 - Tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Ngoại giao về tình hình phòng, 

chống mua bán người trên địa bàn thành phố năm 2019. 
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- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức trong việc sử d ng các thuật ngữ phù 

hợp với thông lệ quốc tế và tiếp xúc đối ngoại về các vấn đề phức tạp liên quan 

đến lĩnh vực di cư quốc tế. 

b) Công tác bảo hộ công dân 

- Tham mưu UBND thành phố ban hành công văn triển khai Thỏa thuận 

toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (GCM); xây dựng và lấy ý kiến 

các ngành về dự thảo Kế hoạch thực hiện GCM của  iên hợp quốc trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2030. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đánh giá, tổng kết và tham 

mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Ngoại giao về kết quả 10 năm thực hiện Chỉ 

thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

công tác bảo hộ công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài; báo cáo số liệu về di cư 

trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2020. 

- Phối hợp với C c  ãnh sự  - Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng 

liên quan tổ chức đón công dân Việt Nam về nước vì lý do đặc biệt cần thiết qua 

cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành công tác bảo hộ công dân 

đối với một số trường hợp
2
. 

11. C n  tác t  ch c và quản lý hội n h , hội thảo quốc tế 

(HNHTQT)  

- Xử lý 07 hồ sơ HNHTQT, giảm 63 hồ sơ (94%) so với cùng kỳ năm 

2019, trong đó đề nghị 05 đơn vị tạm hoãn tổ chức HNHTQT.  ũy kế 9 tháng 

đầu năm xử lý 20 hồ sơ. 

- Tổ chức đoàn công tác của lãnh đạo thành phố tham dự hội nghị Gặp gỡ 

Hàn Quốc tại Hà Nội và buổi làm việc bên lề giữa lãnh đạo thành phố với các 

đối tác Hàn Quốc.  

- Tiến hành các công tác chuẩn bị; báo cáo về việc hoãn các hoạt động của 

đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020 - 2023 tại 

Đà Nẵng, bao gồm buổi tiếp xã giao với Bí thư Thành ủy và Tọa đàm giữa các 

Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài và các tỉnh miền 

Trung, do dịch Covid-19. 

12. C n  tác thanh tra, pháp chế 

a) Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; 

tiếp công dân, phòng chống tham nhũng 

- Thực hiện 05 báo cáo.  

- Theo kế hoạch, trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở sẽ tiến hành thanh tra 

chuyên ngành tại 02 cơ sở giáo d c (Đại học Ngoại ngữ và Đại học Kiến 

                                                 
2
 Phối hợp giải quyết 01 v  việc lưu học sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đang học tại Rumani 

bị trầm cảm và 03 v  việc liên quan đến tàu cá gặp nạn trên biển.
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trúc). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các đơn vị tạm ngừng các 

hoạt động đối ngoại nên Sở chưa thực hiện việc thanh tra chuyên ngành.  

b) Công tác pháp chế 

- Góp ý 02 văn bản theo yêu cầu của các sở, ngành. 

- Thực hiện các công văn, báo cáo chuyên ngành. 

- Thực hiện rà soát 02 văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định 

21/2013/QĐ-UBND và Quyết định 155/2004/QĐ-UBND) đề nghị Sở Tư pháp 

thẩm tra. 

13. C n  tác quản lý, điều hành 

a) Công tác tổ chức - cán bộ, thi đua - khen thưởng 

- Tổ chức công bố quyết định thành lập Trung tâm Phát triển Hợp tác 

quốc tế; triển khai các công tác bàn giao nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ lưu 

trữ. Báo cáo UBND thành phố về việc bố trí tr  sở làm việc cho Trung tâm.  

- Xây dựng Kế hoạch biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp năm 

2021; báo cáo C c Ngoại v  - Bộ Ngoại giao về biên chế công chức ngành 

ngoại v ; rà soát và trả lời các ngành về việc đăng ký nhu cầu thăng hạng các 

chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. 

- Triển khai đánh giá kết quả làm việc trên phần mềm hàng tháng. 

- Cử 04 lượt công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng 

năm 2020. 

- Quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho 01 trường hợp.  

- Triển khai quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng  ãnh sự - Người Việt 

Nam ở nuớc ngoài. 

- Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CCVC 6 tháng đầu năm 2020 và 

xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021. Góp ý dự thảo quyết định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định kèm theo Quyết định số 

28/2019/QÐ-UBND và dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Ðề án “Chương 

trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho CBCCVC giai đoạn 2019 - 2030”.  

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2015 - 2020) và 

phương hướng, nhiệm v  công tác thi đua - khen thưởng 05 năm (2020 - 2025); 

quyết định tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến Sở 

Ngoại v  giai đoạn 2015 - 2020. Tổ chức xét chọn và đề nghị Chủ tịch UBND 

thành phố khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc là điển hình tiên tiến 

giai đoạn 2015 - 2020. Báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố về việc tổ 

chức Hội nghị Điển hình tiên tiến Sở Ngoại v  giai đoạn 2015 - 2020. 

- Tổ chức xét tuyển; thông báo kết quả và hồ sơ đề nghị phê duyệt kết 

quả tuyển d ng viên chức Trung tâm Ph c v  đối ngoại năm 2020.  
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b) Công tác tổng hợp, cải cách hành chính, ISO, văn hóa - văn minh đô 

thị, công nghệ thông tin, tài chính - kế toán, văn thư - lưu trữ 

- Đề xuất điều chỉnh 03 nhiệm v  trọng tâm, 05 chỉ tiêu nhiệm v  chính 

trị và 20 nhiệm v  công tác lớn năm 2020 do dịch Covid-19. Giải trình, báo cáo 

UBND thành phố về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm v  được giao.  

- Các báo cáo và kế hoạch thường xuyên, chuyên đề; góp ý các dự thảo 

văn bản theo yêu cầu của UBND thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương. 

- Góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

5 năm 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Ðà Nẵng và dự thảo Chương trình 

hành động của UBND thành phố thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2021 - 2025. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Sở Ngoại v  05 năm 2021-2025. 

- Phối hợp với Trung tâm  ưu trữ thành phố chỉnh lý 20 mét tài liệu kế 

toán; chấn chỉnh, khắc ph c một số nội dung trong công tác văn thư, lưu trữ năm 

2019 của Sở Ngoại v . 

- Tính đến ngày 07/9/2020, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đã tiếp 

nhận và xử lý 267 hồ sơ. Trong kỳ, văn thư xử lý 1.120 văn bản đi và 3.970 văn 

bản đến. 

- Các báo cáo hiện tình hình sử d ng văn bản điện tử 6 tháng đầu năm 

2020; tình hình an toàn thông tin 6 tháng đầu năm 2020.  

c) Công tác tài chính - kế toán 

- Dự toán kinh phí năm 2021 của Văn phòng Sở và tổng hợp ngành của 

các đơn vị sự nghiệp năm 2021 gửi Sở Tài chính. 

- Chuẩn bị kinh phí và các vấn đề liên quan ph c v  công tác đón tiếp các 

đoàn vào, chi thanh toán ph c v  các đoàn vào; thanh toán các khoản chi thường 

xuyên cơ quan; thanh toán tạm ứng nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên, 

đoàn vào với KBNN phát sinh trong tháng; đối chiếu quỹ tiền gửi tại KBNN, 

quỹ tiền mặt theo quy định. Định kỳ báo cáo nguồn dự toán ngân sách quý III 

với KBNN. 

- Cân đối chi hỗ trợ nhân các ngày lễ từ kinh phí tiết kiệm cơ quan, thanh 

toán các khoản chi làm thêm giờ hàng quý theo quy định. 

-  àm thủ t c điều chỉnh dự toán của Trung tâm Hợp tác Phát triển quốc 

tế theo Quyết định của UBND thành phố. 

- Triển khai và thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến thường xuyên tại 

KBNN, cung cấp thông tin báo cáo tài chính năm 2019 của cơ quan và các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc qua phần mềm theo quy định; nhập máy phần mềm tài 

sản theo quy định của Bộ Tài chính; thực hiện kê khai và quyết toán thuế TNCN 

theo quy định. 
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- Báo cáo tình hình lao động, tiền lương với BHXH thành phố, trích nộp 

các khoản BHXH, BHYT, BHTN quý III. Định kỳ giải quyết chốt sổ, chế độ ốm 

đau, thai sản cho CCVC. Thực hiện nhập phần mềm khai báo với BHXH thành 

phố. 

- Báo cáo về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp 

công lập và đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm giảm nguồn thu 

sự nghiệp năm 2020 và cung cấp số liệu báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 

Nghị định 16 trong 6 tháng đầu năm 2020. Thực hiện các báo cáo, công văn trao 

đổi với các sở, ban, ngành định kỳ theo quy định. 

14. Công tác phòng, chốn  d ch Covid-19 

- Tiếp t c tham mưu UBND thành phố các văn bản chỉ đạo về công tác 

quản lý đoàn ra, đoàn vào và tổ chức HNHTQT tại Đà Nẵng trong thời gian dịch 

bệnh; về điều chỉnh một số nội dung liên quan đến quản lý đoàn ra. 

- Phối hợp Công an thành phố và Tổng  ãnh sự quán Trung Quốc tại Đà 

Nẵng giải quyết các v  án: “Vi phạm quy định về nhập cảnh vào Việt Nam”, 

“Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, “Tổ chức cho người khác 

nhập cảnh Việt Nam trái phép”. 

- Triển khai việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới và tại Tòa nhà Trung tâm Hành chính Đà Nẵng. Phối hợp 

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thành phố lập danh sách đăng ký và xét nghiệm 02 lần cho CCVC Đ Sở. 

- Phối hợp với các ngành xử lý gia hạn thị thực đối với các trường hợp 

công dân nước ngoài không thể về nước do dịch bệnh Covid-19; phối hợp đưa 

công dân Hàn Quốc, Thái  an, Anh và một số nước châu Âu về nước. 

- Hỗ trợ, hướng dẫn và cập nhật kịp thời thông tin liên quan về tình hình 

phòng, chống dịch Covid-19 cho các tổ chức PCPNN có hoạt động tại thành phố 

Đà Nẵng, nhất là các quy định về đoàn khách nước ngoài vào làm việc và tổ 

chức hội nghị, hội thảo quốc tế.  

- Vận động các tổ chức PCPNN trên địa bàn thành phố tài trợ, triển khai 

thực hiện các hoạt động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số 

tiền hơn 4,1 tỉ đồng, chủ yếu là hỗ trợ vật tư y tế như khẩu trang, nước sát 

khuẩn, nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn thành phố. Trong đó, Sở Ngoại 

v  trực tiếp vận động hơn 2,6 tỉ đồng từ các tổ chức Save the Children, 

ASSORV, Fred Hollow Foundation, Pacific Links, VVOB, Giving It Back to 

Kids. Ngoài ra, Sở kêu gọi sự ủng hộ và hỗ trợ thủ t c tiếp nhận viện trợ 50.000 

khẩu trang từ thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và 5.000 

khẩu trang từ Tổng  ãnh sự quán Thái  an tại thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp 

Sở Y tế gửi đến Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ danh m c vật tư y tế cần thiết 

ph c v  cho các cơ sở y tế tại Đà Nẵng để vận động người Việt Nam tại Hoa Kỳ 

hỗ trợ; hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận tiền ủng hộ phòng, chống dịch do 

cộng đồng người Việt tại Ý quyên góp và trao tặng. 
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- Thường xuyên có thư thăm hỏi các địa phương có quan hệ hữu nghị và 

hợp tác với thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thư xúc tiến 

lại các chương trình, dự án hợp tác sau khi dịch bệnh được kiểm soát. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ý kiến chỉ đạo của 

UBND thành phố trong việc viện trợ trang thiết bị bảo hộ y tế phòng, chống dịch 

Covid-19 cho các địa phương thuộc các quốc gia  ào, Campuchia, Rumani và 

Nhật Bản có quan hệ hợp tác với thành phố Đà Nẵng. Hiện nay Sở đã chuyển 

hàng viện trợ của thành phố đến các địa phương  ào và Campuchia; và đang 

làm thủ t c chuyển hàng đi Nhật Bản và Rumani. 

- Bố trí phiên dịch hỗ trợ công tác xét nghiệm Covid-19 cho người nước 

ngoài tại Đà Nẵng. 

- Thông báo cho người nước ngoài trên địa bàn thành phố và gửi công 

hàm cho các cơ quan lãnh sự, văn phòng đại diện tổ chức nước ngoài tại Đà 

Nẵng về chủ trương xét nghiệm trên diện rộng và trả lời các vấn đề người nước 

ngoài quan tâm. Đề nghị Sở Y tế triển khai xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên 

Tổng  ãnh sự quán Nga và Tổng  ãnh sự quán  ào theo đề nghị của các tổng 

lãnh sự quán. 

- Hỗ trợ các cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự có đoàn đang 

lưu trú tại Đà Nẵng có mong muốn rời Đà Nẵng
3
 hoặc vào Đà Nẵng

4
. 

- Dự trù, thanh toán và xử lý các vấn đề liên quan đến kinh phí phòng, 

chống dịch Covid-19. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin về chủ trương, chính sách phòng 

chống dịch Covid-19 của thành phố trên trang thông tin điện tử của Sở và trang 

Facebook Connecting Da Nang Worldwide. 

- Vận động CCVC Đ Sở đóng góp để ủng hộ công tác phòng, chống dịch 

theo thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2020 

1. Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác viện trợ PCPNN. 

2. Triển khai công tác liên quan đến việc đặt tr  sở chính thức của Văn 

phòng  ãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng. 

3. Tham mưu văn bản hướng dẫn triển khai c  thể nội dung quy định tại 

Khoản 2, Điều 22 Quyết định số 7365-QĐ/TU ngày 16/6/2017 của Thành ủy Đà 

Nẵng ban hành Quy chế về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng. 

4. Triển khai công tác khen thưởng các cá nhân, tổ chức nước ngoài, 

NVNONN và người Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài năm 2020. 

                                                 
3
 Đoàn ĐSQ Kazakhstan về Hà Nội; đoàn ĐSQ Nga về Hà Nội; đoàn T SQ Nga tại TP.HCM về TP.HCM; nhân 

viên T SQ Nga về nước. 
4
 Tạo điều kiện cho nhân viên và thân nhân của nhân viên T SQ Hàn Quốc vào Đà Nẵng; hỗ trợ thủ t c xuất 

nhập cảnh cho đoàn công tác của T SQ  ào và thực hiện cách ly 14 ngày tại T SQ sau khi nhập cảnh. 
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5. Tiếp t c tham mưu các văn bản quản lý công tác đối ngoại liên quan 

đến phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

6. Tham mưu UBND thành phố về việc tổ chức tổng kết 10 năm triển khai 

thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của thành phố Đà Nẵng. 

7. Xây dựng kế hoạch đối ngoại năm mới 2021. 

8. Tiếp t c triển khai các chương trình hợp tác với các địa phương trên thế 

giới. Tiếp t c xúc tiến Diễn đàn Thị trưởng các thành phố hợp tác và phát triển - 

Đà Nẵng 2021. 

9. Xúc tiến việc hợp tác với các đối tác Nhật Bản trong lĩnh vực lao động 

và điều dưỡng; tiếp t c tổ chức lớp giảng dạy lớp tiếng Nhật sơ cấp cho công 

chức, viên chức thành phố. 

10. Tổ chức Hội nghị giao ban đối ngoại năm 2020 kết hợp tổng kết Đề án 

ngoại giao kinh tế giai đoạn 2016 - 2020. 

11. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 31-CTr/TU ngày 

19/11/2019 về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong 

tình hình mới. 

12. Xây dựng và ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, 

số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc Sở Ngoại v  quản lý. 

13. Thực hiện các báo cáo tổng kết định kỳ và chuyên đề liên quan đến 

nhiệm v , chức năng của Sở; ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2021 - 2025 của Sở Ngoại v . 

14. Triển khai đánh giá xếp loại, xét thi đua khen thưởng cho công chức, 

viên chức năm 2020. 

15. Xây dựng và ban hành các quy chế liên quan đến hoạt động của Trung 

tâm Phát triển Hợp tác quốc tế. 

Sở Ngoại v  kính báo cáo./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở KH&ĐT (để tổng hợp); 
-  ãnh đạo Sở; 
- Các phòng, TT;  
-  ưu: VT, VP.MP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Đ c Trườn  
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